Załącznik do uchwały nr
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia maja 2016 r.
ANEKS DO POROZUMIENIA NR RR-VII-T.041.13.2015
W SPRAWIE POWIERZENIA ZADAŃ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W RAMACH
INSTRUMENTU ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
zwanego dalej „Porozumieniem”, zawarte w ……………… w dniu …………………………… pomiędzy:

Województwem Kujawsko – Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko –
Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą
RPO WK-P”, w imieniu którego działa:

Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a

Miastem Bydgoszcz, zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”, reprezentowanym przez:
Rafała Bruskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

reprezentującym strony Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zawarte w dniu 08.04.2014, Tekst jednolity
z dnia ……………… 2015 r., na podstawie art. 30 ust.4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.), zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”,

łącznie zwanych dalej „Stronami”.
Strony zgodnie postanawiają co następuje:
§ 1. W Porozumieniu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a)

skreśla się pkt 4,

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie: „20) Systemie teleinformatycznym – należy przez to rozumieć
Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;”;
2) w § 5:
a) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ”5) w przypadku trybu konkursowego z zastosowaniem
1
preselekcji :
1

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 w trybie konkursowym z zastosowaniem preselekcji przewiduje się trzy etapy
oceny.

a) na I-szym etapie oceny -przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych wraz z
ich oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący,
b) na III-cim etapie oceny - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena zgodności ze Strategią ZIT),
c)
po III -cim etapie oceny - przygotowanie i zatwierdzenie listy rankingowej,
d) przekazanie listy rankingowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
e) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej
przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do zatwierdzenia
przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,”,
b) ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) w przypadku trybu konkursowego bez zastosowania
2
preselekcji :
a) na II-gim etapie oceny - dokonanie oceny strategicznej na podstawie kryteriów
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena zgodności ze Strategią ZIT),
b) po II -gim etapie oceny - przygotowanie i zatwierdzenie listy rankingowej,
c) przekazanie listy rankingowej do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
d) dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie przygotowanej
przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów i przekazanie jej do
zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P,”,
c) ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) w przypadku trybu pozakonkursowego dokonanie oceny
3
strategicznej :
a) na II-gim etapie oceny na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący
(ocena zgodności ze Strategią ZIT),
b) przygotowanie wykazu projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym.”,
d) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”2. Szczegółowy opis zadań, którym mowa w pkt 5, 6 i 7 powyżej
określa Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.”;
3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„Komisja Oceny Projektów
§ 5a.
1. Każdorazowo do przeprowadzanych konkursów w ramach Działań wskazanych w § 2 ust. 2
powołuje się wspólną Komisję Oceny Projektów składającą się z przedstawicieli Instytucji
Zarządzającej RPO – jako Zastępcy Przewodniczącego i Instytucji Pośredniczącej – jako
Przewodniczącego.
2. Zasady pracy Komisji Oceny Projektów oraz podział kompetencji Przewodniczącego i
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, określa załącznik do Systemu oceny
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, przyjmowanego uchwałą Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego.
3. Instytucja Zarządzająca RPO i Instytucja Pośrednicząca odpowiadają za etapy oceny
przypisane zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;
4) w § 6 ust. 2 skreśla się pkt 2.
5) w § 7:
a) ust. 2 pkt 1 litera c otrzymuje brzmienie: „c) opracowania kompletu dokumentacji
konkursowej, w tym regulaminu konkursu,”,
b) ust. 2 pkt 1 litera e otrzymuje brzmienie: „e) publikowania ogłoszonych przez Instytucję
Pośredniczącą konkursów na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P
zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie
konkursowym,”,

2

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 w trybie konkursowym bez zastosowania preselekcji przewiduje się dwa etapy
oceny.
3
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 w trybie pozakonkursowym przewiduje się dwa etapy oceny.

c) ust. 2 pkt 1 litera f otrzymuje brzmienie: „f) w trybie pozakonkursowym opracowania trybu
wzywania beneficjentów do składania wniosków o dofinansowanie oraz wezwania
beneficjentów do złożenia wniosków o dofinansowanie,”;
6) w § 12:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO
WK-P błędów w dokumentach dotyczących monitoringu, o których mowa w ust. 1, Instytucja
Pośrednicząca jest zobowiązana do usunięcia tych błędów w terminie wskazanym przez
Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Na wniosek Instytucji Zarządzającej RPO WK-P
Instytucja Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania wyjaśnień związanych z
przedkładanymi dokumentami.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dla zapewnienia sprawnej realizacji Programu, Instytucja
Zarządzająca RPO WK-P może wystąpić o dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte
w dokumentach dotyczących monitoringu, o których mowa w ust. 1. Instytucja
Pośrednicząca jest zobowiązana do przekazania ww. informacji w zakresie i terminie
wskazanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P.”;
7) w § 14:
a) ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego o wstrzymanie finansowania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na
lata 2014-2020.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku przesunięcia przez ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego, na podstawie art. 9k ust. 9 wprowadzonego aneksem nr 1 do
Kontraktu terytorialnego dla województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 13 listopada 2014 r.
środków z EFRR i EFS do innego programu operacyjnego, w związku ze stwierdzeniem
ryzyka niewykonania zobowiązań wskazanych w Załączniku nr 2, strony porozumienia o
realizacji ZIT nie mają możliwości aplikowania o środki dedykowane dla Obszarów
Strategicznej Interwencji oraz Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego określone w
Założeniach polityki terytorialnej (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr
11/346/16 z dnia 16 marca 2016 r.).”;
8) w § 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P udostępni Instytucji
Pośredniczącej podgląd do systemu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 bez prawa edycji w zakresie konkursów dedykowanych dla ZIT w ramach
powierzonych Działań wymienionych w §2 ust. 2 oraz projektów pozakonkursowych
realizowanych w ramach Strategii ZIT.”,
b) uchyla się ust. 2 i 3;
9) w § 26:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie” „1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis zadań powierzonych
określonych w § 5 ust. 1, pkt 5, 6 i 7 Porozumienia.”.
§ 2. Załączniki nr 1 i nr 2 do Porozumienia otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego Aneksu.
§ 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

